
 فقه اللُّغة الَعَربِيَّة
 «مفاِهيم وقضايا»

عيد.د  الُمعتّز باهلل السَّ
moataz@cu.edu.eg 



6 November 2013 



 احملاَضرة الرَّابعة

6 November 2013 

 في ِفقه اللُّغة العربيَّة
2 



6 November 2013 

 - في خصاِئص اللُّغة العربيَّة -

 - ِمن العالقات بيَن المفَردات الَعَربِيَّة -



6 November 2013 

- في خصاِئص اللُّغة العربيَّة -  

 - ِمن العالقات بيَن المفَردات الَعَربِيَّة -



 األصوات الَعَربِيَّة
 تشمل   َمقطِعيًّا، فونِيًما وثالِثني أربعة   من الَعَربِيَّة اللُّغة تتكوَّن•

 ذ، د، خ، ح، ج، ث، ت، ب، ء،) الصَّوامت فونِيمــات
 ل، ك، ق، ف، غ، ع، ظ، ط، ض، ص، ش، س، ز، ر،
 الَقِصرية، الفتحة) الصَّواِئت وفونِيمات (ي و، هـ، ن، م،

 والضَّمَّة الطَِّويلة والفتحة الَقِصرية، والكسرة الَقِصرية، والضَّمَّة
 .(الطَِّويلة والكسرة الطَِّويلة

 34 = 6 + 28 = العربيَّة (الفونيمات) األصوات عدد•
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 الُحُروف الَعَربِيَّة
، كتابي   بنظام   العربيَّة   تتميـَّز  •  الوحدات ت كَتب   حيث   خاصي

 الَّذي األمر   م تشابكة؛ بص ورة   فيها [اجلرافيمات] الكتابيَّة  
 يف ملوِضِعهِ  وفًقا – الواحد اجلرافيم أشكال تعدُّد إىل ي ؤدِّي

 .[األلوجرافات] األشكال من جمموعة يف وظهوره اجل ملة،
 

 28 = العربيَّة احل ر وف عدد•
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 األبِنية الَعَربِيَّة
، [َتصريفيي ] َصريفي  بنظام   العربيَّة   تتميـَّز  •  عن خيتلف   اشتقاقيي

 تتمتَّع   حيث   اإلنسانيية؛ اللُّغات ألكثر التَّصريفيَّة األنظمة
، َتصريفيي  بنظام   العربيَّة  حتليل – خاللِه من – ُي كن   قياسيي
 :يف املتمثِّلة عناِصرِها إىل الكلمة

ابقة، الالَِّحقة»الزَّائدة  –الفرع  –الجذع  –الِجذر )  («السَّ

6 November 2013 



6 November 2013 

 فَ ُقْلَنا

 اجِلذر

 ق و ل

 اجِلذع

 ُقل

 السَّابقة

 (ف)
 الالَّحقة

 (نا)

 الفرع

 قالَ 



 األبِنية الَعَربِيَّة
وي قَصد  به توليد كلمة . (النَّحت)أنَّ العربيََّة تقبل  االشتقاق، فهي تقبل  وكما •

 .جديدة بصياغة  جديدة جملموع كلمَتني أو أكثر
 

 :ويأيت النَّحت  يف العربيَّة على ثالثة أنواع•
 .َعبَشِميي  –َدرَعِميي : وِمن أمثلِته. النَّحت النِّســـــبي  -     

 .َحــوَقل –َبسَمَل  –َسبَحل  –ََحَدَل  :أمثلِتهوِمن . النَّحت الِفعـــــليي  -    
 (.أَحر+ أسود : من)أمَسر  :أمثلِتهوِمن . الَوصِفيي النَّحت  -     
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 التَّراكيب الَعَربِيَّة
ا العربيَّة اللُّغة تتميـَّز  •  فيها اإلعراب عالمات   وتظهر   .م عَربة بأَّنَّ

 يف العربيَّة الكلمة على ت طَبَّق   الَّيت والبناء اإلعراب لقوانني وفًقا
 حتتفظ   كما  .(واحَلرف والِفعل، االسم،) الثَّالثة أقساِمها

، تركيبي  بنظام   العربيَّة    بنيَ  التَّمييز ِخاللِه من ُي كن   قياسيي
 حيث   من (األفعال) وبنيَ  واجلنس؛ النَّوع حيث   من (األمساء)

 .االستعمال حيث   من (احل ر وف) وبنيَ  والزََّمن؛ النَّوع
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اللة الَعَربِيَّة  الدِّ
ا العربيَّة املفردات تتميـَّز  •  ومعانيها، دالالِِتا يف م َتَطوِّرة بأَّنَّ

 مكان   ومن لزمن، زمن   من الكلمات معاين تتغيـَّر   حيث  
 واحلضاريَّة والثَّقافيَّة االجتماعيَّة العوامل لتأثري وفًقا ملكان،

   .والتَّارخييَّة
 :العربيَّة يف املعىن تطوُّر مظاهر ومن•
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 تخصيص الَمعنى. 1
 إىل [الك لِّيي ] العامي  املعىن من الكلمة ِداللة تـََغريُّ  به وي قَصد  

عىن
َ
 .[اجل زِئيي ] اخلاصي  امل

َغيُّر َغيُّر بَعَد الت َّ  الكلمة قَبَل الت َّ
بت الدَّهر يوٌم من أيَّام األسب وع  السَّ

 المأتم االجتماع االجتماع للَعزاء

 الزَّكاة التَّطهري تطهري املال

 الَحجّ  الَقصد َقصد بيت اهلل احلرام

 َحرَّمات)النِّساء 
 َحرَّمات (من امل

 الحريم امل

 باعَ  (باَدَل السِّلعَة بأخرى)قاَيَض  دفَع الشيء وقبَض مثَنه
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 الَمعنى َتعميم. 2
 إىل [اجل زِئيي ] اخلاصي  املعىن من الكلمة ِداللة تـََغريُّ  به وي قَصد  

عىن
َ
 .[الك لِّيي ] العامي  امل

َغيُّر َغيُّر بَعَد الت َّ  الكلمة قَبَل الت َّ
 َتعالَ  اصعد ..(ص عوًدا أو ه بوطا )ائت 

 الَبأس (من الشَّداِئد)احَلرب  ك لي ِشدَّة

 حاتم َشخص كرمي بَعينه ك لي كرمي

 الَيِتيم الطِّفل الَّذي فَـَقَط واِلَده الطِّفل الَّذي فَقَد أحَد والَديه أو كليهما

 المكَتب هيكل ي كَتب  عليه (مكَتب هندسيي وحنوه)بناء 

 القافلة الِعري العائدة الِعري
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 الَمعنى رُِقيّ . 3
 [الوِضيعة أو العاديَّة] حالتها من الكلمة ِداللة تـََغريُّ  به وي قَصد  

 .وَشريف راق َمعىن إىل

َغيُّر َغيُّر بَعَد الت َّ  الكلمة قَبَل الت َّ
رَسل من عند اهلل

 
 َرُسول ك لي ذي رسالة امل

متَـَهن من الثِّياب احلسن من الثِّياب
 
 الِبذلة الرَّثي امل

 الَعفش املتاع ر ذال النَّفيس من املتاع

 الَبيت املسكن البسيط املسكن الكبري ذو الطَّوابق

 الفاتن صفة بنَي اجلَيِّد والرَّديء ما ي بهر  يف مجالِه

َجفَّف
 
 الَوْرد األزهار الطِّيِّبة الَبصل امل
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 الَمعنى انِحطاط. 4
 [الرَّاِقية أو العاديَّة] حالتها من الكلمة ِداللة تـََغريُّ  به وي قَصد  

 .األوَّل معناه   من مس َوَّا أقل أو َوِضيع َمعىن إىل

َغيُّر َغيُّر بَعَد الت َّ  الكلمة قَبَل الت َّ
 البهلول سيِّد كرمي الصِّفات املعتوه –اجملنون 

يخ الكبري علًما أو شرفا ك لي ذي حلية  الشَّ
 الحراميّ  إىل قبيلة حراماملنَتِسب  اللِّصي 

 الَعفش أثاث الَعر وس ك لي أثاث
 الصَّبيّ  الصَّغري من الذُّكور األجري

 الجارية الفتاة الصَّغرية املرأة اململوكة
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 - في خصاِئص اللُّغة العربيَّة -

- ِمن العالقات بيَن المفَردات الَعَربِيَّة -  
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 التَّراُدف. 1
 .واحد شيء على املفَردات من جمموعة ِداللة به ي قَصد  

 ...العام؛ السَّنة؛ احَلول؛ 

 عايـََنة؛ 
شاَهَدة؛ امل

 
 ...الرُّؤية؛ امل

 ...الَفرَح؛ السَّعادة؛ السُّر ور؛ احل ب ور؛ 

؛ الرِّقَّة؛ الَعطف؛   ...الرََّحة؛ الشََّفَقة؛ الرَّأفة؛ احل نـ وي

 ...اخلَوف؛ الفـزع؛ الرَّهبة؛ الَوَجل؛ اخَلشيـة؛ الذُّعر؛ 
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 االشتراك اللَّفِظيّ . 2
 .َمعىن من أكثر على واحد   لفظ   أو واحدة   م فَردة   ِداللة به ي قَصد  

َوى -  .والب عد والنـِّيَّة، الدَّار، على ي طَلق   :الن َّ
 سفل ما ك لِّ   وعلى الكوَكب، على ت طَلق   :األرض -

 ،وَغريِه اإلنسان عندَ  اإلبصار ع ضو على ت طَلق   :الَعي ن -
 وعلى ،املاء بئر وعلى اجلاسوس، وعلى الشَّمس، مركز وعلى
 .القبيلة َزعيم



6 November 2013 

 التَّضادّ . 3
 .م َتناِقَضني َمعنَـَيني على َلفظََتني أو م فَرَدَتني ِداللة به ي قَصد  

قَ  (5) َوات ََّقى َأْعَطى َمنْ  فََأمَّا} ُرهُ  (6) بِاْلُحْسَنى َوَصدَّ   َفَسنُ َيسِّ
بَ  (8) َواْستَ ْغَنى َبِخلَ  َمنْ  َوَأمَّا (7) ِلْلُيْسَرى  (9) بِاْلُحْسَنى وََكذَّ

ُرهُ   .[10-5 :اللَّيل] {(10) ِلْلُعْسَرى َفَسنُ َيسِّ

 َبَِـلَ ×   أعطى    
 َكذَّبَ ×   َصدََّق   

 الع سرى×      الي سرى



 خالَصَتني كلَمَتني  بنيَ  حيسم الَّذي التََّضادي  وه و :(احَلِقيِقيي ) احلادي  التَّضادي 1.
َيِّت؛ احَليي  :أمثلِته ومن .تدرُّج بينهما ليسَ 

 .واألنثى والذََّكر وامل
 وبينهما م َتَطرِّفَتني كلَمَتني  بنيَ  يقع   الَّذي التَّضادي  وه و :املَتَدرِّج التَّضادي 2.

 واحلاري  .املكروه فبينهما واحلرام؛ احلالل :أمثَلِته ومن .أخرى درجاتٌ 
عَتِدل السَّاخن فبينهما والبارد؛

 
 .وامل

َثِّل   كلَمَتني،  بنيَ  التَّضادي  ه وَ  :العكسيي  التَّضادي 3. ا ُت   مع م رتابطةً  عالقةً  إحداُه 
 َزوج) :أمثلِته ومن .األخرى و جودَ  إحداُها و جود   يتطلَّب   حبيث   األخرى،

 .الزَّوجة بو جود الزَّوج و جود   يرتبط   حيث   ،(وزوجة
اهيي  التَّضادي 4.  منهما ك ل    تد لُّ  كلَمتني  بنيَ  يكون   الَّذي التَّضادي  وه و :االِّتِّ

اه   على  :املشهورة أمثَلِته ومن .لألخرى م عاكسة   مكانيَّة   حركة   أو مكايني  اِّتِّ
 .وغاَدرَ  َوَصلَ  وأتى، َذَهبَ  وحَتت، َفوق وأسفل، أعلى

6 November 2013 
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 عالقة األضداد. 4
 َمعنَـَيني يف ي سَتخَدم   الَّذي الواحد   اللَّفظ   هو األضداد من الواحد  

 اللَّفِظيي  املشتَـَرك من نوعٌ  النَّحو هذا على واألضداد   .واحد م تضادَّين
 .م َتضادَّين َمعنَـَيني اللَّفظ إفادة حالَ  يـََقع   الَّذي

 اللَّفظ الَمعنى الضِّدّ 

تار [الفاعل]القائم باالختيار  [املفعول]الواقع عليه االختيار   ُم 

 م غتال [الفاعل]القائم باالغتيال  [املفعول]الواقع عليه االغتيال 
وىل السَّيِّد الَّذي يَعِتق  عبَده الَعبد الَّذي يعتق ه سيِّد ه

َ
 امل

 الصَّرمي اللَّيل النَّهار



 أسئلة َتقِويِميَّة
 [تركيبي  / صريفي  / كتابي   / صويتي ] ل َغِويي  بنظام   العربيَّة اللُّغة   تتميـَّز   :1س•

 .التَّمثيل مع ذلَك، اشرح .هبا خاصي 
 النَّحت؟ مفهوم ما الَعَربِيَّة، اللُّغة خلصاِئص دراَسِتكَ  ضوء يف :2س•

 التَّمثيل؟ مع – أنواعه وما
ا العربيَّة املفردات تتميـَّز   :3س•  .ومعانيها دالالِِتا يف م َتَطوِّرة بأَّنَّ

 مع العربيَّة، اللُّغة يف املعىن تطوُّر مظاهر عن – بإجياز   – حتدَّث
 .تقول ملا التَّمثيل
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 أسئلة َتقِويِميَّة
 اكت ب العربيَّة، املفَردات بنيَ  للعالقات ِدراَسِتكَ  َضوء يف :4س•

اد ف،] حولَ  م وَجزةً  م ذَكِّرات   ، االشرتاك الرتَّ  ،[األضداد التَّضادي، اللَّفِظيي
 .التَّمثيل مع

 
 :بنيَ  قارِن العربيَّة، املفَردات بنيَ  للعالقات ِدراَسِتكَ  َضوء يف :5س•

 .التَّمثيل مع العربيَّة، يف [والتَّمِثيل التَّعريف،] واألضداد التَّضادي 

6 November 2013 
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 ُشكًرا لكم
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 ...للتَّواُصل  
عيد. د    الُمعتّز باهلل السَّ

moataz@cu.edu.eg  
almo3taz@yahoo.com 

 

almoatazB@twitter.com 

almo3tazbellah@facebook.com 

 

http://scholar.cu.edu.eg/moataz 

http://cairo.academia.edu/AlmoatazBAlSaid 
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 ...َصفحة المادَّة  

 
 ِدراساٌت لَُغِويَّة

 

 
https://www.facebook.com/linguistics.moataz 

 

https://www.facebook.com/linguistics.moataz

